Sloop arbeiderswoningen Sloterweg gestart
Groot Onderhoud Sloterweg
Vlak vóór het onderzoeksrapport
over de cultuurhistorische waarden van de Sloterweg (volgende
week!) uitkomt, begon de gemeente
met de sloop van de 400 jaar oude
arbeiderswoningen. Terwijl juist
díe woningen daarin een hoofdrol
spelen…

Dat betekent dat de laatste fase van de
herbestrating (deel van de Speeltuin tot
aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na
de eerste week van september kan starten.
De herinrichting zal in november worden
afgerond.
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AGENDA

Donderdag 18 april

Woensdag 22 januari
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
•	17.00 uur: Nieuwjaarsreceptie Behoud Lutkemeer, Stopera, Amstel 1.
Donderdag 23 januari
Zaterdag 20 april
•	10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
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Gebied ‘Sloten’ voortaan aangeduid met bordjes
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